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MØDE I DIALOGFORUM 

 

 
Dato/tid: 19. maj 2021 kl. 8.00 - 9.00 

 
Sted: Digitalt møde via Teams 
  
Deltagere:  
 
 
 
 
 
  

Fra Boligselskaberne og Grundejerforeningerne: 
Repræsentanter fra bestyrelserne 
 
Fra Ishøj Kommune: 
Ole Bjørstorp, Borgmester 
Kåre Svarre Jakobsen, Kommunaldirektør 
Berit Mathiesen, Centerchef for Center for Byudvikling  
Rikke Hamberg Hesselø, Leder af Sundhed og Analyse 
Katharina E. Ahrensberg, Leder af Kommunikation 
S. Anbreen Safdar, Koordinator 
 

 

 

REFERAT 
 
 

Velkomst v/Ole 
Ole bød velkommen og fortalte, at incidenstallet igår var på 190. Derfor skulle der gøres 
noget, hvis man ville undgå nedlukning. Dertil viste det sig, at de fleste vælger lyn-tests, 
som desværre ikke tæller med i statistikken og det har også noget at skulle have sagt. 
 
Seneste status på corona-smitte i Ishøj v/Rikke  
Der var 11 nye smittede igår siden i forgårs og 83 nye smittede i sidste uge. 
Hvis vi passerer grænseværdien på 250, så skal vi lukke skoler mv. ned. 
 
Vi er en lille kommune og derfor sårbare overfor mindre smitte også. Der var et udbrud på 
Ådalens Privatskole, som havde været smittekilde til mange. Når først smitten kommer ind 
i husstanden, så bliver resten af familien også smittet i langt de fleste tilfælde. 
 
Der havde været 5 tilfælde på Next Gymnasium. Ellers var det aktuelle billede, at smitte 
blev bragt ind i familien fra mor eller fars arbejde fra andre kommuner. 
 
I vores samlede organisation er der 5 medarbejdere smittede. Der er relativt få elever smit-
tet på skolerne. Der var bekymring på vibeholmsskolen for en særlig variant. Dog havde 
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børnene, som var smittet, ikke været i skole. Så der opstod lidt panik, som viste sig at være 
unødig. 
 
Thomas spurgte til, om der er nogle særlige varianter i Ishøj. 
Rikke svarede, at det får vi ikke tal på det og bliver ikke oplyst om det, kun hvis der er sær-
lige tiltag, som  kommunen skal gøre i den forbindelse.  
 
Ole nævnte, at det bliver drøftet i aften på et ekstraordinært byrådsmøde. Kommunen op-
fordrer hele tiden til test. Man skal lade sig PCR teste, da den anden test ikke tæller med i 
statistikken.  
 
Dorte spurgte, om der var mulighed for flere test pop up steder rundt omkring. De havde 
93 igennem på 2 timer. Hvis de kunne få flere dage i løbet af ugen, kunne det være godt. 
 
Rikke svarede, at det var vanskeligt, da regionen siger, at vi ikke bruger den kapacitet, som 
vi har. Vi har dog møde med dem snart og tager det med som ønske. 
 
Pernille fortalte, at hun havde været oppte og få taget en pcr test igår med tidsbestilling. 
Der var helt tomt. Når hun kom, så sagde de, at der ikke havde været nogen der i en time. 
Hun bad kommunen presse regionen for, at kommunen kan få pcr test uden tidsbestilling.  
 
Rikke svarede, at det fortsætter vi at fremsætte vores ønske omkring. 
 
Kåre tilføjede, at man håbede på at finde en pragmatisk løsning, at man skal kunne komme 
til fra gaden, hvis tidsbestillings tiderne ikke var opbrugt. 
 
Rikke nævnte, at  vores testrate på pcr delen var faldet lidt. Der har vi ligget langt over 
landsgennemsnittet. Det er derfor, at vi går ud og appelerer kraftigt til, at man bliver testet 
med pcr testen. Kvit-test anvendes af mange, hvor der er mellem 1100 og 1600, der bliver 
testet dagligt. 
 
Thomas nævnte, at det var vigtigt at igangsætte et eller andet, fx boligselskaberne skal 
tænke over, om der er nogle arrangementer, som kunne aflyses eller holdes i andre ram-
mer. 
Han spurgte også til, hvor vide rammer kommunen har til at kunne nedlukke skoler eller få 
boligselskaber til ikke at holde møder osv.  
 
Kåre svarede, at vi formelt set har kompetence til at lukke ned, når vi ryger over grænsen, 
både skoler, kulturområdet mv. Dog håndholdte staten det nøje og skal ind og vurdere, om 
der var begrundelse nok, når kommunen så gjorde det. Så hvis kommunen lukker en skole 
kan staten komme og åbne dagen efter, som gør kommunen utroværdig. Så vi har en tæt 
dialog med dem omkring det. Kommunen har fået kompetencen, så man kan handle hurti-
gere, så man ikke skal vente på alle de led i staten. Dog er det vigtigt med et samarbejde 
med staten, da nedlukninger har alvorlige konsekvenser for både børn og voksne. 
 
Ole fortalte, at Torslunde Festivalet, som skulle være om en uge med ca. 800-900 menne-
sker var blevet aflyst. Kommunen kan gå ind og opfordre til, at sådanne arrangementer bli-
ver aflyst. Alle vores udflugter for pensionister var også aflyst. Det er der, vi kan gå ind og 
påvirke på en god måde. Der bliver også sendt breve ud til erhvervslivet. Der bliver infor-
meret mere bredt ud til forældre også mv. Det, der skal afklares, er omkring kvik-test.  
 



 
 
 

 

Ole tilføjede, at vi ikke har kompetence til at lukke butikker ned, det gør Erhvervsministe-
riet. 
 
Test og vaccination i Ishøj v/Rikke  
Aktuelle status på vaccinationer er, at 6.291 borgere hra fået første vaccine stik, som svarer 
til 27 % og lige knap 18 % er færdigvaccineret, som er ca. 4.000 Ishøj borgere. 
 
Dorte spurgte til spildevandsprøver i VBG, som tidligere havde været røde. 
Rikke svarede, at VBG ikke var røde mere, men gule/orange. Der var en lille stigning i 
Strandområdet. Spildevandsprøverne så meget positive ud. Det så fornuftigt ud hos VBG. 
 
Fælles drøftelse af initiativer til forebyggelse af yderligere smitte i Ishøj  
Pernille fortalte, at deres corona ambassadører går igang fra søndag og står ved deres con-
tainerplads, hvor de har materiale og corona pakker klar. De kunne godt bruge nogle flyers, 
som er nogle opråbs nogle, at ”hallo vi er på grænsen til at lukke” og på bagsiden testste-
dernes åbningstider osv.  
 
Vedr. forsamlinger fortalte Pernille, at de skulle have haft en generalforsamling i november 
måned og reglerne ikke giver lov til at holde den digitalt. Men de undersøgte ift. undtagelse 
af reglen. Så blev der åbnet op, så kunne der ikke holdes en digitalt forsamling alligevel. Nu 
kan de godt holde en generalforsamling, men nu er Ishøj tæt på at lukke ned igen. Det er 
lidt problematisk... Lige nu havde de en forespørgsel ude hos juristerne, om de kan gøre 
det digitalt, da Ishøj er tæt på nedlukning, men jo stadig åben lige nu. 
 
Thomas sagde, at måske kunne man se en måned frem ift. tallene og være obs på arrange-
menter i den kommende måned. Dertil havde han et spørgsmål omkring sms fra kommu-
nen, hvorfor nogle får dem og andre ikke, når man tilmeldt nem-sms. 
 
Rikke svarede, at det er en service, kommunen tilkøber sig, som desværre kun kan ramme 
ca. 6.000 borgere. Indtil videre kan vi ikke finde nogen, der kan ramme flere.  
 
Dorte nævnte, at kommunen havde sendt brev om, at foreninger og mindre klubber gerne 
må åbne op, hvor VBG har sagt, at de ikke må åbne op før den givne dato. Hun spurgte til, 
hvordan Ishøj kommune kan træffe en beslutning om, at man gerne må, når der først 
måtte åbnes op 25. maj? 
 
Ole svarede, at det må vi undersøge nærmere, da det ikke må være modstridende, det som 
kommunen sender ud. 
 
Pernille ønskede respons på materiale om opråb. 
 
Katharina svarede, at vi er igang med at trykke noget og producere noget, hvor hovedbud-
skab er rettet mod, at Ishøj er lige ved at lukke ned igen og vi vil lave en version med et 
skarpt budskab på forsiden og teststed informationer på bagsiden.  
 
Berit orienterede om, at der er møde i aften for alle ambassadører og jer boligorganisatio-
ner, som ønsker at deltage kl. 18-19. Vi har ringet alle ambassadører op igår og fortalt, at 
mødet er der og de kan deltage. Formålet er at få sat gang i nogle ting, fx det som Pernille 
nævner. Håber, at dem som har lokale ambassadører, deltager til mødet. Så vi er der fra 
kommunen og der også er en fra boligselskabet, som er der til at tage fat efterfølgende. 
 



 
 
 

 

Dorte nævnte, at de har beboermøde 15/6, og spurgte til, om de får en meddelelse fra 
kommunen, hvis de ikke må holde det? Eller skal de selv følge de regler, der er udstukket. 
Ole sagde, at det lyder drastisk, hvis vi skulle foreslå nedlukning. Men vi kan vende tilbage 
omkring det. 
 
Pernille fortalte, at test-bussen tidligere kom ved deres container plads, som var en stor 
succes. Men den sidste lange stykke tid holder den kun nede ved Bøgely - også når instituti-
onen er lukket. Det kunne være godt at få ændret dens placering til containerpladsen.  
 
Rikke ville følge op på det. 
 
Søren nævnte, at selvfølgelig skal der overholdes retningslinjer omkring afdelingsmøder. 
De holder møde i VBG 4, hvor de bliver 27. Selvfølgelig skal det aflyses, hvis myndighederne 
kræver det. Men det er også vigtigt at mødes, når mulighed for det og få afholdt møderne.  
Ift. kvikkest spurgte han, hvad med efter vaccination? Opfordres man fortsat til at blive te-
stet, når man nu ikke kan smittes?  
 
Ole svarede, at det jo ikke er noget krav, når man har fået sit pas, men vi vil fortsat opfor-
dre til det. 
 
Dorte nævnte, at flere ældre kommer og spørger om det samme og de råder dem til at 
blive testet, for de kan risikere at være smittet og kan smitte andre. 
 
Pernille bakkede op omkring de to udtalelser, selvom man var vaccineret, så kan smitte an-
dre, så test endelig. 
 
Dorte spurgte, om man kunne lave et skriv, at man stadig skal testes, selvom man er vacci-
neret? 
Berit sagde, at det vil vi lige overveje, om vi kan få det ind på en smart måde. 
 
Henrik Kjølberg nævnte, at der var heltidsannoncer i dagbladet fra Sundhedsstyrelsen om, 
at er man færdigvaccineret over 14 dage, så er det ikke nødvendigt at blive testet. Hvis 
kommunen går ud og giver et signal, der er på kanten ift. Sundhedsstyrelsen, så er det ikke 
godt. Han spurgte også til, hvad responsprocenten ift. vaccination lå på.  
Rikke svarede, at vi ikke har tal på dette.  
 
Eventuelt 
Ole afrundede med, at alle inputs fra dette møde ville tages med til byrådsmødet i aften.  
 
 

 


